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�ORLIK 2012 - budowa kompleksu zewnêtrznych boisk sportowych w
LO w Zawadzkiem� warto�æ projektu wynosi 1.310.000 z³otych. Ju¿ nied³u-
go � zaraz po rozpoczêciu nowego roku szkolnego na boiskach (do pi³ki no¿-
nej, koszykówki/siatkówki) pojawi¹ siê rozgrywaj¹cy, i to nie tylko m³odzie¿.
W ramach programu Moje Boisko � ORLIK 2012 zadanie otrzyma dofinanso-
wanie w wysoko�ci 666 000 z³.

O ciep³ej wodzie
ze s³oñca i fachowcach

z certyfikatem
dok. ze str. 5

- Sk¹d zatem zmiana decyzji? I jaki
charakter ma wk³ad gminy w przy-
gotowanie do¿ynek?
- Przede wszystkim finansowy.

Prócz pieniêdzy z funduszy so-
³eckich, które w czê�ci obejmuj¹ tak-
¿e koszty zwi¹zane z do¿ynkami,
urz¹d wyasygnowa³ kwotê przezna-
czon¹ na pokrycie kosztów wynaj-
mu namiotu. Postanowili�my jednak
wycofaæ siê z organizacji samej w
sobie, ¿eby nie dopu�ciæ do powtó-
rzenia siê sytuacji sprzed lat.

Program tegorocznych do¿ynek
gminnych w Kolonowskiem, jak na
�odrodzon¹� imprezê przysta³o, jest
bardzo bogaty. Poza wystêpami �Fi-
gielka�, zespo³u folklorystycznego
�Na chwila� z Kad³uba oraz orkie-
stry dêtej z Ciska, przewidziano tak¿e
recital Piotra Szefera. Nie zabraknie,

DO¯YNKI  OD¯Y£Y!

�Modernizacja bazy dydaktycznej Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 1 w
Strzelcach Opolskich�  - to jedna z najwiêkszych inwestycji w �powiato-
wej� o�wiacie. Jej koszt wynosi 1 917 101,00 z³otych. Dziêki przebudowie
pomieszczeñ pomocniczych warsztatów szkolnych powstanie tu 9 nowych
pracowni dydaktycznych wraz z zapleczami. Wyposa¿enie dydaktyczne pra-
cowni bêdzie spe³niaæ standardy Krajowego O�rodka Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej. Zadanie dofinansowywane jest w 84,99% w ra-
mach dzia³ania 5.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013.

Fachowcy z miêdzynarodowymi certyfikatami,
czyli projekty �miêkkie�

Dziêki �wie¿o zakoñczonemu projektowi �Przysz³y absolwent � facho-
wiec. Uczeñ szko³y zawodowej z miêdzynarodowymi certyfikatami� nasi
uczniowie zdobyli nie tylko nowe umiejêtno�ci (m.in. pos³ugiwanie siê zawo-
dowym jêzykiem niemiecki), ale bardzo przydatne na rynku pracy (tak¿e za
granic¹) �papiery�, czyli potwierdzenia zdobytych uprawnieñ do wykony-
wanego zawodu. Warto�æ projektu wynios³a 276 000 z³, a uczestniczy³o w
nim 82 uczniów. Projekt dofinansowany zosta³ w 86,81% ze �rodków Euro-
pejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa w ramach dzia³ania 9.2
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.

Podobne efekty � nowe umiejêtno�ci - maj¹ przynie�æ dwa kolejne projek-
ty w ramach POKL, które Powiat Strzelecki zamierza zrealizowaæ. S¹ nimi:
- projekt pn.: �MAM SZANSÊ � kreowanie i wspieranie rozwoju
uczniów ze �rodowisk wiejskich i ma³omiasteczkowych�, w ramach pod-
dzia³ania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Ca³kowita warto�æ
projektu 374 562,20 z³. Projekt ma szansê zostaæ dofinansowany w 100%.

- projekt �Akademia nowych specjalno�æ zawodowych � dobry pocz¹-
tek kariery� w ramach dzia³ania 9.2 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Ca³kowita warto�æ projektu wynosi 406.750 z³otych w tym  dofinansowanie
87,25%. W chwili obecnej oczekujemy na przygotowanie umowy dotacyjnej.

18 sierpnia, trwaj¹ prace w ZSZ nr 1

rzecz jasna, konkursu koron do¿yn-
kowych oraz �Szwarnej Dziouchy�
� nowej propozycji, maj¹cej na celu
wyszukanie najlepszej �l¹skiej gospo-
dyni z terenu gminy. Impreza zakoñ-
czy siê dyskotek¹ � najpierw dla
dzieci, potem dla doros³ych. Uroczy-
sto�æ organizuj¹ rady so³eckie, OSP,
Stowarzyszenie Odnowa Wsi oraz
Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
Niemców na �l¹sku Opolskim.

Tegoroczne do¿ynki to tak¿e
okazja do kolejnej ju¿ wizyty cze-
skiej grupy roboczej w ramach pro-
jektu �Promocja walorów turystycz-
nych Regionu Hranicko i Doliny
Ma³ej Panwi�. Czesi bêd¹ mogli zo-
baczyæ tradycyjne �wiêto plonów, a
tym samym po raz kolejny uczest-
niczyæ w � jak¿e wa¿nym - wyda-
rzeniu kulturalnym.

Anna Szaton
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Pojawiaj¹ siê w ró¿nych okresach
i ró¿nych miejscach Europy postaci
opatrzno�ciowe, które bez kozery
mo¿na okre�liæ próbuj¹ce zaradziæ
ró¿nym dolegliwo�ciom spo³ecznym
zwi¹zanym z wychowaniem dzieci.
�rodki zaradcze by³y kierowane
szczególnie do biedoty i bezradnych.
By³ to promyk nadziei i zwrócenie
uwagi innym, i¿ musz¹ znale�æ siê
jakie� sensowne rozwi¹zania., co nie
znaczy, i¿ uda³o siê za³agodziæ
wszystkie bóle i nêdze. Jedn¹ z ta-
kich postaci by³ ¿yj¹cy w latach 1814
� 1871 szlachcic wielkopolski Ed-
mund Bojanowski, który 13 czerwca
1999 roku na Placu Pi³sudskiego w
Warszawie zosta³ przez papie¿a Jana
Paw³a II og³oszony b³ogos³awionym.
By³ to jeden z tych m³odzieñców, do
którego trafi³o s³owo Chrystusa : �je-
�li chcesz mnie na�ladowaæ, id�,
sprzedaj wszystko co masz i pójd�
za mn¹�. Nie zosta³ kap³anem, choæ
nawet o kap³añstwie marzy³; prze-
szkodzi³a choroba p³uc, dlatego na-
wet w pocz¹tkowych latach kszta³ci³
siê w domu. W 1832 roku podj¹³ stu-
dia na Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu Wroc³awskiego, studiuj¹c
literaturê s³owiañska i europejsk¹, za�
w latach 1836 � 1838 w Berlinie. Pisa³
eseje, t³umaczy³ na jêzyk polski licz-
nych autorów niemieckich i angiel-
skich. Choroba pog³êbia³a siê i studia
musia³ przerwaæ. Przy swojej bezrad-
no�ci, ale i sporej zamo¿no�ci, m³ody
Edmund zaj¹³ siê...  dzieæmi niczyimi.
Nie mia³ to jednak byæ tylko kaprys
paniczyka z dobrego domu. Przecie¿
wiek XIX charakteryzowa³ siê nie
rzadkim konfliktem miêdzy dworem
a wsi¹, miêdzy zamo¿n¹, czêsto eks-
trawaganck¹ szlacht¹, a zwyczajn¹
bied¹ wyrobników z licznym potom-
stwem. Epidemie, w tym cholery nie
by³y rzadko�ci¹, o czym przypomi-
naj¹ w Strzeleckiem równie¿ choæ za-
nikaj¹ce ju¿ w krajobrazie kulturo-
wym �cmentarze choleryczne�. Mie-
sza³y siê równie¿ problemy narodo-
wo�ciowe, nacisk germanizacyjny i
wyobcowanie, rugowanie tradycji ka-
tolickich, równie¿ �w majestacie pra-
wa�. Zdarzaj¹ce siê �ma³¿eñstwa mie-
szane� musia³y �z prawa� wychowy-
waæ ch³opców w wyznaniu prote-
stanckim, a dopuszcza³y jedynie
ewentualnie wychowanie dziewcz¹t
po katolicku w takich rodzinach. Na-
wet urzêdnicze stanowiska, zw³asz-
cza lukratywniejsze by³y wpierw dla
protestantów, co bole�nie odczu³ m.in.
s³ynny poeta niemieckiego romanty-
zmu Joseph von Eichendorff. Nieco
³atwiej by³o w Wielkopolsce, z grun-
tu katolickiej, ale do czasu, nawet z
licznymi prze�ladowaniami duchow-
nych, w tym i biskupów. Edmund
Bojanowski mia³ ciekawy pomys³, by
jego dzie³o mia³o g³êbszy i d³ugofalo-
wy sens. W 1850 roku za³o¿y³ Brac-
two Ochroniarek w Podrzeczu ko³o
Gostynia. Powsta³a przy Bractwie
pierwsza na ziemiach polskich
�ochronka� dla dzieci, gdzie maluchy
uczono czytania, pisania, wielu rze-
czy praktycznie przydatnych w go-
spodarstwie domowym; równie¿ pa-
cierza i katechizmu. Twierdzi³, i¿ �od-
rodzenie ludzko�ci   nale¿y zacz¹æ od
dzieci�.
W latach 1848-1849 w ca³ej europie
szala³a epidemia cholery. Dla chorych
za³o¿y³ w Gostyniu szpital, a dla bez-
domnych dzieci sierociniec. Wreszcie
dojrza³a zupe³nie inna my�l � za³o¿e-
nie zgromadzenia zakonnego pod na-
zwa Sióstr S³u¿ebniczek Bogarodzi-
cy Niepokalanie Poczêtej. W 1858
roku powsta³ pierwszy dom nowicja-
tu S³u¿ebniczek NMP, a potem kolej-
ne. Obecnie zakon liczy ponad 4 ty-

Stoj¹cy w cieniu....   dzieci

si¹ce sióstr pracuj¹cych na ca³ym
�wiecie. A zaczê³o siê bardziej ni¿
skromnie. Nie mog¹c podo³aæ po-
wstaj¹cym ¿ywio³owo ochronkom i
szpitalom cholerycznym potrzebo-
wa³ ludzkiej pomocy, szczególnie
kobiet  umiej¹cych przecie¿ lepiej
opiekowaæ siê dzieæmi, a i lud�mi
wiekowymi Okaza³y siê ni¹ otwarte
serca licznych dziewcz¹t, ale i rodzi-
ny uwa¿a³y, i¿ taka s³u¿ba spo³ecz-
na jest warto�ci¹ i jak¿e zarazem po-
trzebna.

 W 1866 roku na kilka lat przed jego
�mierci¹ za³o¿ono pierwszy dom tego
zgromadzenia w Porêbie ko³o Le�ni-
cy pod Gór¹ �w. Anny. Dlaczego
w³a�nie tutaj? To z okolicy Góry �w.
Anny sz³o wo³anie, i¿ na �l¹sku po-
trzeba ochronek, trzeba te¿ zaj¹æ siê
lud�mi starymi. Znale�li siê te¿ fun-
datorzy, którzy nabyli kawa³ek grun-
tu, przychylna te¿ by³a wroc³awska
kuria biskupia, gdy¿ w tym czasie
ca³y �l¹sk stanowi³ jedn¹, olbrzymi¹
diecezje.
Kiedy przechodzimy obok dziedziñ-
ca katedralnego  opolskiej katedry, od
wylotu z ulicy Koraszewskiego wi-
dzimy ³uk bramy wjazdowej, a na jej
zwieñczeniu obok rze�bionej przed
II wojn¹ �wiatow¹ sceny Ukrzy¿o-
wania w 1999 dostawiono dwie rze�-
by, opolskiego parafianina, z opol-
skiego Winowa, b³ogos³awionego ks.
Alojzego Ligudy, zamordowanego w
Dachau, za� z drugiej strony w³a�nie
b³ogos³awionego Edmunda Bojanow-
skiego. Jest ubrany w ówcze�nie do-
stojny mêski oficjalny strój, jakby
wyd³u¿on¹ marynarkê z szerokim
ko³nierzem,  do pasa szamerowany,
zdobiony pêtlicami i guzikami, zna-
ny w Polsce od XVII wieku, g³ównie
w�ród mieszczañstwa, uwa¿any w
wieku XIX jako strój patriotyczny,
noszony te¿ przez szlachtê - to cza-
mara. Zamiast krawata ma fular. Atry-
butem b³ogos³awionego jest dom trzy-
many obur¹cz, maj¹cy symbolizowaæ
ciep³o rodzinne, które go szczególnie
wielu dzieciom brakowa³o.
W samej Le�nicy, a w³a�ciwie w Po-
rêbie, za ko�cio³em Wniebowziêcia
NMP, przynale¿nego do Dró¿ek
Matki Boskiej w czasie annogórskich
obchodów kalwaryjskich, na niewiel-
kim skwerku przedstawiona jest gru-
pa  b³. Edmunda w otoczeniu dzieci.
Podobnie te¿ na obrazie w kaplicy
sióstr w tej¿e Porêbie. Dodajmy, i¿
jest to nieliczny przyk³ad obrazu
wykonanego w technice mozaiki.
Mozaika zosta³a wykonana w 2005
roku przez rzymsk¹ pracowniê mo-
zaik wg obrazu artysty Zygmunta

Koty³³o. Rze�by przed katedr¹
opolsk¹ oraz przed Domem w Porê-
bie wykona³ artysta  Adolf Panic i
Wiktor Halupczok w 1991 roku.
Opolska powsta³a z inicjatywy ks
pra³ata Stefana Baldego, który czê-
sto korzysta³ z pomocy Sióstr S³u-
¿ebniczek.
Mia³em to szczê�cie, ¿e zna³em i
znam wiele sióstr b³ Edmunda. Wy-
ró¿nia je szeroki bia³y, sztywny ko³-
nierz i taki¿ kornet, prawie zupe³nie
zakrywaj¹cy w³osy, szyjê, uszy.
Sp³ywa z niego tylko czarny welon.
Zawsze z sióstr sp³ywa promienny
spokój, pogoda duha, delikatny opty-
mizm. Pracuj¹ m.in. w opolskiej ka-
tedrze. Jedna z nich by³a znana w
Opolu od przedwojnia. Drobna, fili-
granowa, to nie¿yj¹ca ju¿ siostra Ru-
styka. To egzotyczne imiê przybra³a
w czasie �lubów wieczystych, a po-
chodzi ono z czasów �w. Augustyna.
Gdy ks Stefan czasami nie móg³ do-
konaæ czego� w rozpadaj¹cym siê
ma³¿eñstwie, czy jaki� chory cz³o-
wiek by³ nadto gderliwy i niezno�ny
wysy³a³ doñ siostrê Rustykê, której
w wielu wypadkach udawa³o siê kon-
kretna sprawê za³agodziæ, czy znor-
malizowaæ. To ona zaraz po wojnie
opiekowa³a siê zagubionymi uchod�-
cami z dawnego polskiego Wschodu,
którzy znalaz³szy siê na dworcu ko-
lejowym otrzymywali miskê ciep³ej
strawy, czy informacjê jak poruszaæ
siê w nieznanym sobie mie�cie. Czê-
sto siostry starsze maj¹ czo³a
zmarszczkami poorane, rêce z ozna-
kami czêsto ciê¿kiej, fizycznej, ró¿-
norakiej roboty.  A jednak. Idea³ tego
wielkopolskiego szlachcica staje siê
do tych dziewcz¹t przychodz¹cych
do Zgromadzenia mobilizuj¹cym i
zobowi¹zuj¹cym. Nie dziwi dlatego
inicjatywa ksiêdza arcybiskupa opol-
skiego Alfonsa Nossola, by w opol-
skiej katedrze urz¹dziæ �kaplicê b³o-
gos³awionych i �wiêtych diecezji
opolskiej�, przyjmowana  pocz¹tko-
wo z gestem i min¹ zdziwienia, /ja-
kich¿e to mamy �wiêtych � jakich te¿
nasz biskup �wymy�li³� �wiêtych,
przecie¿ oni s¹ tylko w Ziemi �wiê-
tej, albo w Rzymie /, ale i rado�ci, ¿e
tylu ich autentycznie jednak mamy.
W�ród nich jest te¿ postaæ b³ogos³a-
wionego Edmunda Bojanowskiego.
Szkoda tylko, i¿ dzi� w powodzi
przedziwnych imion nowonarodzo-
nych dzieci tak niewiele naszych, ro-
dzimych b³ogos³awionych i �wiêtych
Ziemi Opolskiej. Oni s¹ niekwestio-
nowanymi  herosami, których ciche
bohaterstwo budowane by³o dla cz³o-
wieka, równie¿ i dla nas.
Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

B³. Edmund Bojanowski w otoczeniu dzieci. Rze�ba Adolfa Panica i Wiktora
Halupczoka w Porêbie


